
O ΚόσμοςTUESDAY 22 NOVEMBER 2011 ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ8

∆εν τα βρήκαν 
Qantas κι εργαζόµενοι

ΕΛΗΞΕ ΧΘΕΣ Η ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΤΩΝ 21 ΗΜΕΡΩΝ 
ΠΟΥ ΕΙΧΕ ∆ΩΣΕΙ ΤΟ ∆ΙΑΙΤΗΤΙΚΟ ∆ΙΚΑΣΤΗΡΙΟ

Αυστραλία: 
«Απαγορευτική» η έξοδος 
της Ελλάδας από την ευρωζώνη

Όχι στους γάμους ομοφυλοφίλων
λέει η αριστερή παράταξη του ALP

Θα συνεχιστεί η πτώση
του δολαρίου Αυστραλίας
Παρά τις µεγάλες απώλειες 

της προηγούµενης βδο-
µάδας, επικρατούσε αι-

σιοδοξία χθες στο αυστραλιανό 
χρηµατιστήριο, αλλά οι περισ-
σότεροι οικονοµολόγοι δήλωναν 
ότι θα συνεχιζόταν η πτώση του 
δολαρίου έναντι των ξένων νοµι-
σµάτων. Το δολάριο Αυστραλίας 
σηµείωσε  πτώση 2,67% έναντι 
του δολαρίου ΗΠΑ δεδοµένων 
των ισχυρών συσχετισµών του 
νοµίσµατος µε τις αµερικανικές 
µετοχές: ο Dow Jones υποχώρη-
σε 2,94% και ο S&P 500 3,81%.  

Οι αγορές την προηγούµενη 
βδοµάδα εµφάνιζαν σηµάδια 
έντονης κόπωσης, όχι, όµως, 
και πανικού µε την έννοια ότι η 
πτώση ήταν συντεταγµένη µε τον 
ελαφρώς υψηλότερο όγκο συναλ-
λαγών σε σχέση µε τους πρόσφα-
τους µέσους όρους, χωρίς, όµως, 
ακραία διαφοροποίηση στη συµ-
µετοχή. Αυτό σηµαίνει ότι το δο-
λάριο Αυστραλίας προσπάθησε 
να ακολουθήσει την πορεία των 
επενδύσεων µε τις οποίες διατη-
ρεί θετικό συσχετισµό.  

Αυτήν την εβδοµάδα, το οι-
κονοµικό ηµερολόγιο περιλαµ-

βάνει το δείκτη του Conference 
Board, αν και πρόκειται για τη 
µοναδική ανακοίνωση της εβδο-
µάδας, η οποία δεν είναι ικανή 
να αλλάξει τις προβλέψεις για το 
δολάριο Αυστραλίας. Άλλωστε 
οι πρόσφατες οικονοµικές ανα-
κοινώσεις δε βοήθησαν στο να 
συγκρατηθεί η πτώση του νοµί-
σµατος.  Εποµένως, η πορεία του 
αναµένεται να καθοριστεί από 
τις ευρύτερες τάσεις στην αγορά.  
Οι συνθήκες ρευστότητας έχουν 
σφίξει παγκοσµίως, µε το 3µηνο 
διατραπεζικό επιτόκιο Euribor, 
για παράδειγµα, να αυξάνεται 
σταδιακά σε επίπεδα αντίστοιχα 
µε τα υψηλά της τελευταίας εβδο-
µάδας του 2008. Και αυτό συνι-
στά κατάσταση συναγερµού.  

Ως κερδοσκοπικό επενδυτικό 
όχηµα, δεδοµένης της υψηλής 
του απόδοσης, το δολάριο Αυ-
στραλίας αναµένεται να δεχτεί 
νέο πλήγµα. 

Εκτός του ότι παραµένει κοντά 
σε σηµαντικό επίπεδο στήριξης, 
εν απουσία θεµελιωδών εξελί-
ξεων οι οικονοµολόγοι δεν µπο-
ρούν να στηρίξουν την άποψη 
µιας ανάκαµψης του νοµίσµατος 
προς τα υψηλά του Οκτώβρη. 

Με τις αγορές να χάνουν στα-
διακά την εµπιστοσύνη τους στην 
ικανότητα της Ευρωζώνης να γλι-
τώσει την καταστροφή, αναµένε-
ται να συνεχιστεί η πτώση για το 
δολάριο Αυστραλίας όσο επιδει-
νώνονται οι παγκόσµιες οικονο-
µικές συνθήκες.

Σε αδιέξοδο έχουν οδηγηθεί εκ 
νέου οι διαπραγµατεύσεις ανά-
µεσα στο Συνδικάτο Εργατών 

Συγκοινωνιών (TWU) και την αε-
ροπορική εταιρία Qantas, ενώ έληξε 
χθες η προθεσµία 21 ηµερών που 
είχε δώσει στις δύο πλευρές το ∆ιαι-
τητικό ∆ικαστήριο, για την επίλυση 
των διαφορών τους. Ο επικεφαλής 
του TWU, Tony Sheldon, κάλεσε τον 
εθνικό αεροµεταφορέα της χώρας να 
δεχθεί να συνεχιστούν για επιπλέον 
21 ηµέρες οι διαπραγµατεύσεις. Στην 
αντίθετη περίπτωση, το συνδικάτο 
απειλεί να καταφύγει στο οµοσπονδι-
ακό ∆ικαστήριο. Όπως είναι γνωστό, 
το ∆ιαιτητικό ∆ικαστήριο Fair Work 
Australia, είχε παρέµβει στη διένεξη 
µε εντολή της οµοσπονδιακής κυβέρ-
νησης, όταν η Qantas καθήλωσε τα 
αεροσκάφη της στο έδαφος τον προ-
ηγούµενο µήνα, λόγω της διένεξής 
της µε τρία διαφορετικά συνδικάτα 
και των απεργιακών κινητοποιήσε-
ων που διεξήγαγαν επί σειρά µηνών. 

Όπως είναι γνωστό, οι εργαζόµενοι 
της αεροπορικής εταιρίας διεκδικούν 
µισθολογικές αυξήσεις, καλύτερες 
συνθήκες εργασίας και δεν δέχονται 
την αναδιάρθρωση και την µεταφορά 
εργασιών σε χώρες της Ασίας.

Τα συνδικάτα κινητοποιήθηκαν 
µπροστά στο ενδεχόµενο απώλειας 
θέσεων εργασίας µε αποτέλεσµα να 
κλιµακωθεί η κατάσταση µέχρι το 
λοκ άουτ.  Το ∆ιαιτητικό ∆ικαστήριο 
είχε διατάξει τους εργαζόµενους να 
επιστρέψουν στις εργασίες τους και 
παράλληλα την επαναλειτουργία των 
αεροσκαφών της αεροπορικής εται-
ρίας, δίνοντας στις δύο πλευρές προ-
θεσµία 21 ηµερών για την επίλυση 
των διαφορών τους. 

Η προθεσµία αυτή έληξε χθες ∆ευ-
τέρα χωρίς ωστόσο να επιτευχθεί 
συµφωνία.Το συνδικάτο κατηγόρησε 
την διοίκηση της Qantas για πλεονε-
ξία, τονίζοντας ότι επιµένει αδικαι-
ολόγητα στην προσφορά που έκανε 
πριν πέντε µήνες.

Στη διαπίστωση ότι δεν πρέ-
πει σε καµία περίπτωση να 
επιτραπεί η διάλυση της ευ-

ρωζώνης ούτε η έξοδος της Ελ-
λάδας από αυτήν, καθώς σε αντί-
θετη περίπτωση κινδυνεύει το 
παγκόσµιο οικονοµικό σύστηµα, 
κατέληξε η τηλεοπτική εκποµπή 
Insight του καναλιού SBS, που 
ήταν αφιερωµένη στην κρίση της 
ελληνικής οικονοµίας. Στο πάνελ 
της εκποµπής ήταν καλεσµένοι ο 
κ. Βαρουφάκης, Έλληνας οικο-
νοµολόγος του Πανεπιστηµίου 
Αθηνών και πρώην οικονοµικός 
σύµβουλος του πρωθυπουργού, 
ο γνωστός συγγραφέας οικονοµι-
κών θεµάτων, Satyajit Das, o Αυ-
στραλός οικονοµολόγος Oliver 
Mac Hartwich, ο βουλευτής του 
ΠΑΣΟΚ, Γεώργιος Χαραλαµπό-
πουλος, οµογενείς καθώς και 
Έλληνες πολίτες σε απευθείας 
σύνδεση από την Αθήνα.

Καταρχάς, καταγραφόταν η 
παρούσα κατάσταση σε απευ-
θείας σύνδεση από την Αθήνα, 
όπου «η ανεργία αυξάνεται δι-
αρκώς, οι αλλεπάλληλες περι-
κοπές µισθών και συντάξεων 
και η υπερφορολόγηση διαµορ-
φώνουν συνθήκες οικονοµικής 
εξαθλίωσης», ενώ οι οικονοµο-
λόγοι εντοπίζουν τα αίτια στην 
ίδια την ευρωζώνη, η οποία ως 
οικοδόµηµα «αποδείχθηκε εξαι-
ρετικά εύθραυστη και µεγάλο λά-

θος για όλα τα µέλη της, τα οποία 
φιλοδοξούσαν να µετατραπούν 
σε «µεγάλη Γερµανία» ενώ γινό-
µαστε µάρτυρες της κατάρρευσής 
της ως αποτέλεσµα της µεγάλης 
κρίσης του 2008» . 

Θεωρείται δε «µεγάλο λάθος η 
διαχείριση της κρίσης ως κρίση 
ρευστότητας», η οποία «αντιµετω-
πίστηκε µε τη συνεχή χορήγηση 
δανείων µε υψηλότατα επιτόκια, 
βυθίζοντας όλο και περισσό-
τερο τις χρεοκοπηµένες χώρες 
στα χρέη και στην ύφεση» . Η 
έξοδος από την ευρωζώνη και 
η επιστροφή στη δραχµή, στην 
περίπτωση της Ελλάδας, σχολι-
άζεται ότι θα διαµορφώσει «οι-
κονοµία δύο ταχυτήτων, µε προ-
εξάρχουσα τη µαύρη οικονοµία» 
και «δραµατική επιδείνωση της 
ποιότητας ζωής», ενώ «το κούρε-

µα, στο πλαίσιο της ευρωζώνης, 
αποτελεί τη µοναδική ελπίδα για 
µελλοντική ανάπτυξaη της ελλη-
νικής οικονοµίας» . 

Επιπλέον, τονίσθηκε ότι η 
«γραφειοκρατία, η διαφθορά σε 
όλα τα επίπεδα και η αποτυχία 
των φοροεισπρακτικών µηχα-
νισµών του κράτους αλλά και 
του συνόλου του πολιτικού συ-
στήµατος θεωρούνται τα δοµικά 
προβλήµατα της ελληνικής οικο-
νοµίας και κοινωνίας», η οποία 
«πλήττεται βάναυσα χωρίς προ-
οπτική εξόδου από την κρίση, 
δεδοµένου ότι τα µέτρα λιτότητας 
αποδυνάµωσαν ανεπανόρθωτα 
την οικονοµία, ενώ δεν υπάρχει 
καµία πρόβλεψη για αναπτυξια-
κά έργα και επενδύσεις, τις µο-
ναδικές κινητήριες δυνάµεις για 
µια οικονοµία σε κρίση».

Η αριστερή παράταξη του Εργα-
τικού κόµµατος αποφάσισε να 
ταχθεί ενάντια στην πρόταση 

να ψηφίσουν οι βουλευτές κατά συ-
νείδηση στο θέµα της νοµιµοποίησης 
των γάµων ανάµεσα σε οµοφυλόφι-
λους. Επίσης, αποφάσισε να συνεχί-
σει τον αγώνα ενάντια στην πώληση 
ουρανίου στην Ινδία. Τα 150 περί-
που µέλη της Αριστεράς του Εργατι-
κού κόµµατος, συγκεντρώθηκαν την 
Κυριακή στην Καµπέρα και πήραν 
αποφάσεις σε διάφορα θέµατα που 
θα απασχολήσουν το Συνέδριο του 
Εργατικού κόµµατος που θα γίνει στο 
Σίδνεϊ τον ερχόµενο µήνα. Ο αρχηγός 
της Αριστεράς, γερουσιαστής Νταγκ 
Κάµερον, δήλωσε ότι στο Συνέδριο 
θα ταχθεί ενάντια στην πρόταση της 
πρωθυπουργού Τζούλια Γκίλαρντ 
για τη διεξαγωγή ψηφοφορίας στην 
οποία τα µέλη του Εργατικού κόµ-
µατος θα µπορέσουν να ψηφίσουν 
κατά συνείδηση στο θέµα των γάµων 
ανάµεσα σε οµοφυλόφιλους. Ο γε-
ρουσιαστής Κάµερον τόνισε ακόµη 

ότι η Αριστερά παράταξη θα ζητήσει 
να µην άρει η κυβέρνηση την απαγό-
ρευση ουρανίου στην Ινδία, γιατί µια 
τέτοια απόφαση θα παραβιάζει τη δι-
εθνή συνθήκη για την µη εξάπλωση 
των πυρηνικών όπλων.

Ο γερουσιαστής 
Νταγκ Κάµερον




